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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krajowy numer
identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info, faks
412 653 651.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumostrowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie
uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Wykonawca wykonał przynajmniej: i. dwie usługi polegające na wykonaniu projektu wystawy
stałej o wartości usług nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda; ii. dwie roboty budowlane
polegające na wykonaniu wystawy stałej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
brutto każda. Przez „wystawę stałą” Zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną i wykonaną
z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej 2 lat. Przez

„wykonanie projektu wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum opracowanie scenariusza
wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i architektury wnętrz,
przygotowanie projektów nośników wystawienniczych analogowych oraz multimedialnych.
Przez „wykonanie wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum wykonanie aranżacji
wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych analogowych i
multimedialnych, dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. b) Wykonawca
wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym przynajmniej: Architekt - osoba odpowiedzialna za projekt techniczny wystawy (1 osoba) - posiadająca
doświadczenie w projektowaniu i aranżacji co najmniej jednej wystawy stałej o powierzchni nie
mniejszej niż 300 (trzysta) m2, - Koordynator projektu/ Osoba odpowiedzialna za kierowanie
zespołem wykonującym wystawę stałą (1 osoba) - Osoba posiadająca min. 3-letnie odpowiednie
doświadczenie tj. kierowała zespołem wykonującym co najmniej jedną wystawę stałą o pow. nie
mniejszej niż 300 (trzysta) m2, - Osoba odpowiedzialna za projektowanie i wykonanie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych (1 osoba) - Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i
do kierowania robotami określonymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83, poz. 578, Dz.U. 2007 nr 2010 poz. 1528,
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573), lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w
życie ww. rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie
zamówienia oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (przez doświadczenie
zawodowe należy rozumieć okres od otrzymania uprawnień budowlanych do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca wykaże w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: i. dwie usługi polegające na wykonaniu
projektu wystawy stałej o wartości usług nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda; ii. dwie
roboty budowlane polegające na wykonaniu wystawy stałej o wartości robót nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł brutto każda. Przez „wystawę stałą” Zamawiający rozumie wystawę
zaprojektowaną i wykonaną z założeniem eksponowania jej w tej samej lokalizacji przez okres
co najmniej 2 lat. Przez „wykonanie projektu wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum

opracowanie scenariusza wystawy, przygotowanie projektów aranżacyjnych wystawy i
architektury wnętrz, przygotowanie projektów nośników wystawienniczych analogowych oraz
multimedialnych. Przez „wykonanie wystawy stałej” Zamawiający rozumie minimum
wykonanie aranżacji wystawy i architektury wnętrz, wykonanie nośników wystawienniczych
analogowych i multimedialnych, dobór i opracowanie treści oraz eksponatów do wystawy. b)
Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym
przynajmniej: - Architekt - osoba odpowiedzialna za projekt techniczny wystawy (1 osoba) posiadająca doświadczenie w projektowaniu i aranżacji co najmniej jednej wystawy stałej o
powierzchni nie mniejszej niż 300 (trzysta) m2, - Koordynator projektu/ Osoba odpowiedzialna
za kierowanie zespołem wykonującym wystawę stałą (1 osoba) - Osoba posiadająca min. 3-letnie
odpowiednie doświadczenie tj. kierowała zespołem wykonującym co najmniej jedną wystawę
stałą o pow. nie mniejszej niż 300 (trzysta) m2, - Osoba odpowiedzialna za projektowanie i
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (1 osoba) - Osoba posiadająca
uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określonymi przepisami Prawa
Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83, poz. 578,
Dz.U. 2007 nr 2010 poz. 1528, Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573), lub uprawnienia budowlane
równoważne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie
umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia, lub zagraniczne uprawnienia uznane w
zakresie i na zasadach opisanych z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.
220), oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (przez doświadczenie zawodowe
należy rozumieć okres od otrzymania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-04-16, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-04-30, godzina: 11:00

